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دائـرة األمـور المستعجلـة
 急决法庭

أمـر على عريضـة 
法院诉状

与诉状有关的原案件号رقم القضية األصلية المرتبطة باألمر ) ان وجدت (

بيانات المدعي
原告信息

原告姓名اسم المدعي 

العنوان

بوكالة المحامي )إن وجد(

1

地址

可选 地址（如果有的话）

بيانات المدعى عليه
被告信息

被告姓名اسم المدعى عليه

الجنسية

البريد اإللكتروني

العنوان

国籍 

邮箱地址

2

الهاتـفالجنسية

البريد اإللكتروني

电话

地址

国籍 

邮箱地址

电话الهاتـف

 日期التاريخ 签字التوقيـع 原告المدعي

:本人请求法官阁下就以下诉求签发急决令التمس من سعادتكم اصدار أوامركم المستعجلة بالتالي:

我请求法院。。。。（请填写你向法院诉求什么）طلب أمر على عريضة بـ ...... )رجاء كتابة ماذا تطلب من المحكمة(

有无其他被告人يوجد مدعى عليهم آخرون
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الوقائع و األسانيد 
事实和依据

请简要叙述争议事实 يرجى تلخيص الوقائع دون اطالـة 

سوف يصدر القـاضي  أمـره كتـابًة في اليوم التالي لتقديم الطلب على األكثر
提交申请后最迟次日，法官将签发书面的急决令 4

 ال تنسى ارفاق ترجمة باللغة االنجليزية لصحيفة الدعوى ولكافة المرفقات
المتعلقة بالقضية في حالة كان المدعى عليه ال يتحدث العربية

被告人不懂阿拉伯语时，切记同附诉状及案件相关所有文件
的英文译件

请附支持你诉求的证明文件 المستندات واألدلة المؤيدة لطلبك

تسليم السيارة
交付车辆 

تسليم مستند
交付文件 

تسليم جواز سفر
交付护照 

تسليم جوازات االبناء
交付孩子护照 

منع من السفر
禁出令 

الغاء منع من السفر
取消禁出令 

تعميم ) على السياره / على جواز سفر(
通告 (针对车辆/护照) 

استخراج مستند رسمي
办理证件 

 تجديد مستندات رسمية
 更新证件

تجديد )االقامة / الهوية / الضمان الصحي(
长签、身份证、医保卡延期

مخاطبة جهة 
对接某部门 

استثناء من الهوية
排除使用身份证 

تحويل مخالفات مرورية
交通违章迁转 

أخـرى )يـرجـى تحديـدهــا(
其他 (请明确) 

حجز تحفظي
财产保全 

الغاء الحجز التحفظي
取消财产保全 

عدم التعرض
限制令 

الغاء تعميم
撤消通告 

الغاء اجراء
取消措施 

الغاء اقامة
注销长签 

الغاء الرخصة التجارية
撤销执照 

صرف شيك
兑现支票 

وقف بيع
停售 

تجديد عقد
合同延期 

انهاء اجراءات ترسية المشروع
结束项目程序 

نقل ترخيص
执照转迁 

تسديد غرامات
交罚款 

يرجـى اخـتـيــار مـا هي طـلـبـاتــــك مــن الـمـحـكـمــــة؟
请选择你向法院提出的诉求项 3

بدل السكن النقدي 
住房现金补贴 

اعادة التيار الكهربائي والماء
恢复水电 

التحري عن عنوان
查明地址 

اخالء
驱离 (房屋) 

تمكين من دخول المنزل
协助进入住宅 

قيمة االثاث
家具价值 

نفقة )مستعجلة/مؤقته(
生活费 (紧急/临时)

رؤية
探访 

استالم منزل الحضانة
接收抚养幼儿住房 

نقل واسقاط حضانة
抚养权转移和撤销 

سداد الرسوم الدراسية 
支付学费 

تسجيل االبناء بالمدرسة 
给孩子报名上学 

 标的额قيمة المطالبة المالية؟
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مواد قانونية تهمك
法律材料 5

مادة رقم )140(

 في األحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر/ يقدم عريضة بطلب / 	 
إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى 

وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن 	 
الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل 

عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

نسختي 	  إحدى  على  كتابًة  أمره  األحوال  حسب  الدائرة  رئيس  أو  القاضي  ويصدر 
العريضة في اليوم التالي لتقديمها على األكثر وال يلزم ذكر األسباب التي بني عليها 
اقتضت  التي  األسباب  ذكر  يجب  فعندئٍذ  صدوره  سبق  ألمر  مخالًفا  كان  إذا  إال  األمر 
أو في محضر  األمر في محضر خاص  الجديد وإال كان باطاًل ويسجل هذا  األمر  إصدار 

الجلسة.

 وينفذ األمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب األحوال إلى الجهة المعنية 	 
وُتحفظ العريضة في ملف الدعوى.

 ويسقط األمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خالل ثالثين يوًما من تاريخ 	 
صدوره وال يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

مادة رقم )141( 

في 	  الحق   / الشأن  ولذوي  عليه  صدر  ولمن   / طلبه  برفض  األمر  صدر  إذا  للطالب   
 / األحوال  حسب  أصدره  الذي  القاضي  أو  المختصة  المحكمة  إلى  األمر  من   التظلم 
األصلية  الدعوى  قيام  التظلم  نظر  يمنع من  وال  ذلك  على خالف  القانون  إذا نص  إال 

أمام المحكمة.

ويجب أن يكون التظلم مسبًبا.	 

يقدم التظلم على استقالل أو تبًعا للدعوى األصلية وذلك باإلجراءات التي ترفع بها 	 
الطلبات العارضة.

ويحكم في التظلم بتأييد األمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قاباًل للطعن 	 
بطرق الطعن العادية.

مادة رقم )142( 

التظلم من األمر ال يوقف تنفيذه.	 

ألحكام 	  وفًقا  مؤقًتا  التنفيذ  بوقف  يأمر  أن  القاضي  أو  للمحكمة  يجوز  ذلك   ومع 
المادة )234(.

第140条

- 当事人有理由向主审法官或庭长提交申请的情形

- 该申请一式两份，内容包括申请主体的事实陈述、材料依据、申请
人居所、工作单位；如果申请人在本国内没有住宿或工作单位，可
选择一个联络地址，提交申请并附证明材料。.

- 提交申请后最晚次日，法官或庭长会依据具体情况，在一份申请状
上签署急决令，无须提及急决令是出于何种原因的考虑。除非该
急决令与之前的急决令有抵触，此时需要说明签发新令的原因。
否则，该急决令无效。该急决令记入特别纪要里或庭审纪要里。

- 法官或庭长签发通知书给相关部门执行急决令，诉求申请被存入
卷宗。

- 法官或庭长签发通知书给相关部门执行急决令，诉求申请被存入
卷宗。

第141条

- 急决令签发30日内未提请执行，将自动撤销。当事人可再行申请

- 如果法官签署驳回诉求，申请人、被急决人和有关人员有权向主
管法庭或主审法官提出申诉，法律明文规定不可以申诉的情形除
外。原案件在法庭立案不影响审理申诉。.

- 申诉当有合理的理由.

- 申诉可以独立提交，也可以附原案件一并提交，程序同提交诉求
状。

第142条

- 对急决令的申诉，不缓停急决令执行.

- 依据第234条规定，法庭或法官可以下令暂停执行

هل تبحث عن محامي؟
QR يرجى استخدام رمز  الوصول السريع

你需要律师吗？
请使用二维码进行搜索
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